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ZAKEN
VOOR EEN GESLAAGDE
ENERGIETRANSITIE

Om de energietransitie te laten slagen is veel meer nodig dan
waterstof als energiebron en -drager. Want het is niet of-of
maar én-én. Bovendien zijn er nog wat gaten waar het mkb kan
inspringen, zo zegt een groep Groningse ondernemers die met
de oprichting van BV Dutchvolt de handen ineensloeg.
Tekst Karlijn ter Horst
Illustratie Job van der Molen

Aan dit artikel
werkten mee
1. EEN ENERGIEMIX
De transitie naar duurzame energie kan
alleen als alle vormen worden ingezet:
windenergie, waterstof, zonnepanelen en zo
verder. Piet Jan Bloem: ,,Waterstof is een
batterij, een drager, maar het is geen oplossing op zich. Dat is hetzelfde als ‘ik koop een
laptop, want dan heb ik geen stopcontact
nodig’. Zo werkt de energietransitie niet. Als
je ook de warmte kunt gebruiken die vrijkomt bij opwekking, dan is het interessant.
Overal waar je het anders toepast, zoals in
een waterstofauto, is het rendement te
laag.’’
Gerard de Boer: ,,Een mix van middelen
bepaalt of de transitie loskomt.’’ Verschillende toepassingen vragen verschillende
oplossingen. Zo is varen op waterstof op dit
moment bijvoorbeeld te kostbaar en ontwikkelt Conoship daarom zijn eigen brandstofcel: de redox flow accu. ,,Energie is overal beschikbaar, maar het ontbrak aan een
opslagsysteem. Zo kwamen we bij deze
techniek: bepaalde moleculen in een vloeistof die we elektrisch kunnen laden’’, legt
Maarten Sickler uit. Inmiddels is de energiedichtheid van dit accusysteem zo groot dat
het gewicht laag genoeg is om in een schip
in te bouwen. Zo vaart het zonder uitstoot
van hier naar bijvoorbeeld Noorwegen. ,,We
zijn onderdeel van een consortium geworden dat deze accu’s gaat produceren.’’
2. OPSCHALEN
Waterstof is een belangrijke schakel in de
energietransitie, maar pas als het op hele
grote schaal wordt geproduceerd. Grote
spelers staan garant voor de winning, met
windmolenparken en electrolysers, en voor
de distributie. ,,De infrastructuur in NoordNederland kunnen we gebruiken. Die is
uniek en vind je nergens anders in Europa.
Als het op schaal gaat gebeuren, dan is dat
hier’’, stelt De Boer.
,,Maar als je iets wilt dan moet je werken
met een complete keten. Als je die niet
organiseert krijg je het niet voor elkaar’’,
volgens Herman Roose. Het mkb is de missing link, zeggen de ondernemers van
Dutchvolt. Roose: ,,De grote partijen richten
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zich vooral op het gebruik van waterstof
door de industrie. Dat feestje gaat compleet
voorbij aan de consument. Voor de maatschappelijke integratie heb je daar dus niet
zoveel aan. Het mkb kan kleinere ketens
organiseren die dichter bij de burger liggen.
Daardoor ontstaat acceptatie en adaptatie.
En die heb je nodig om volumes te maken
en de prijs te laten zakken.’’ Daar liggen
kansen: in decentrale opwekking en opslag.
3. OPSLAGOPLOSSINGEN
Een van de zaken waaraan het nog schort is
opslag, zeggen de ondernemers. Zij willen
waterstof wel gebruiken, maar hoe dan?
Dat kan op verschillende manieren, het is
zaak dat we daarmee in het Noorden aan de
slag gaan. Volgens het vijftal hebben we
wat dat betreft de boot gemist. ,,Het is
belangrijk om eigen intellectueel eigendom
(IP) te hebben. Als we de technologie op
orde hebben, dan hebben we een ecosysteem gebouwd op duurzame energie. Zoals
we dat bij gas ook deden. Daaraan kun je
nu werken, aan zaken die nog niet ingevuld
zijn: opslag, bijvoorbeeld’’, stelt De Boer.
De accu van Conoship is zo’n voorbeeld.
Sickler: ,,Het hebben van IP hier betekent
ook dat als buitenlandse bedrijven interesse hebben in onze technologie, ze automatisch naar Groningen bellen. Dan zit je als
eerste aan tafel.’’ Wanneer het Noorden
voorbeeldregio voor Europa kan worden
voor emissieloos varen, bestendigt en verdubbelt het mogelijk zelfs de 4500 banen
die de sector op dit moment kent, zo stellen de ondernemers.
4. PRODUCT-MARKTCOMBINATIES
Wanneer is de energietransitie niet langer
een ver-van-mijn-bedshow voor de samenleving? Als er oplossingen voor burgers en
mkb op de markt komen: product-marktcombinaties. Neem bijvoorbeeld boeren
voor wie Roose een oplossing ontwikkelde:
de Energieboer. ,,Boeren produceren te veel
stikstof, maar moeten wel inkomen hebben
en kunnen dus niet zomaar de helft van
hun veestapel wegdoen. Tenzij ze een deel
van hun vastgoed gebruiken voor een zonen windcombinatie met een elektrolyser
die waterstof produceert voor onze H2

Powercube, een generator op waterstof ter
vervanging van vervuilende dieselgeneratoren.’’ Een investering van 2,5 miljoen euro
die zich volgens Roose in zes jaar terugverdient. ,,Daarmee voorzie je de boer van een
inkomen.”
Een ander voorbeeld van zo’n productmarktcombinatie is slimme technologie
door gebruik van kunstmatige intelligentie,
waarmee je grids managet op grote en kleine schaal. Zo verduurzaamde Bloem jarenlang datacenters en ontwikkelde met zijn
opgedane kennis AIMZ. ,,Door digitale intelligentie toe te voegen aan gebouwbeheersystemen verbruiken gebouwen minder
energie. Monitoren is leuk, maar veel beter
is sturen op verbruik.’’ Gebouwen bewegen
mee op het ritme van opwekking door de
energievraag onder controle te krijgen, legt
Bloem uit. De Boer vult aan: ,,Innovatie in
gebouwen is een probleem, want die schrijf
je over een veel langere tijd af dan bijvoorbeeld een auto. We weten dat 50 procent
van de energie in gebouwen weglekt. Als je
weet waar, dankzij een laag kunstmatige
intelligentie, dan kun je sturen.”
5. FOCUS OP DE REGIONALE ECONOMIE
De oplossingen moet je niet allemaal in het
buitenland laten produceren, maar juist
lokaal. ,,Het zonnepark in Hoogezand krijgt
100 miljoen euro subsidie, maar de plaatselijke economie wordt er niet beter van. Er
verdwijnt meer dan 1 miljard euro voor de
energietransitie naar het buitenland’’, aldus
Bloem. ,,Dan ben je eigenlijk je economie
aan het uithollen.’’
Volgens De Boer is het zaak dat de blik op
de regio wordt gericht. ,,De strategie voor
de energietransitie is op dit moment primair gericht op sourcing, groene energie
opwekken, maar veel minder op de regionale economie. In de ideale situatie na de
transitie is er sterke regionale kennis, een
regionale maakindustrie die voorziet in
banen, die kennis kapitaliseert en duurzame oplossingen creëert die wereldwijd
worden geëxporteerd.” Zoiets als de Deltawerken in de vorige eeuw, maar dan voor
Noord-Nederland.

Thirza Koopmans, Gerard
de Boer (AIMZ), Piet Jan
Bloem (AIMZ), Maarten
Sickler (Conoship) en Herman Roose (Steel Tower
Europe Group / Roose &
Roose BV), allen verenigd
in Dutchvolt.
Dutchvolt
Wil de energietransitie
versnellen met brandstofcel- en batterijoplossingen
voor grids, de maritieme en
luchtvaartsector en mobiliteit.
AIMZ
Verlaagt met kunstmatige
intelligentie de footprint
van gebouwen door energielekken in kaart te brengen
en proactief bij te sturen op
energieverbruik.
Conoship
Ontwikkelt met partners
een redox flow batterij
waarmee schepen zonder
uitstoot kunnen varen. Is
geen onderdeel van Dutchvolt.
Steel Tower Europe Group
(STEG)
Producent van modulaire,
recyclebare windmolens.
Roose&Roose
Wil met de Energieboer
decentraal waterstof produceren voor de H2 PowerCube, aggregaat op waterstof.
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